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Szentesi strand a top 10-ben
MUNKATÁRSUNKTÓL
2010.06.22. 08:50

Szentes - Magyarország tíz legjobb strandja közé sorolta a szentesit egy internetes
hírportál. Az üdülıközpont látogatóinak száma tavaly 10, idén eddig 50
százalékkal nıtt. Jövıre homokos Kurca-plázs is várni fogja a vendégeket.
Az ismeretlen Szentes – ezzel az alcímmel ajánlja a
hazai fürdıvendégeknek a Kurca-parti
üdülıközpontot egy internetes hírportál, az Origo,
ami Magyarország tíz legjobb strandját győjtötte egy
csokorba. A fényképes bemutatóban elsırangú
strandfürdınek nevezik a ligeti létesítményt, ahol 8
medence mellett 3 csúszdát vehetnek igénybe a
fürdızık. Azt is kiemelik a szerzık, hogy az
üdülıközpontot körülölelı Kurcán csónakázni,
kenuzni, vízibiciklizni és horgászni is lehet.
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– Úgy látszik, kezd beérni az a munka, amit másfél
éve kezdtünk – reagált az internetes minısítésre Deák Albert, aki 2008 vége óta
irányítja a létesítményt. A Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. ügyvezetıje szerint
a számok is alátámasztják, hogy sikerült a szolgáltatásaikat bıvíteniük és a
színvonalat emelniük. Amíg 2008-ban 212 ezer, tavaly már 233 ezer látogatója volt a
strandnak, és az idei számok is további növekedést mutatnak: az év elsı öt
hónapjában közel 50 százalékkal emelkedett a vendégek száma az elızı esztendı
hasonló idıszakához képest. Tavaly – önkormányzati támogatások nélkül – 17 millió
forinttal nıtt az üdülıközpont saját bevétele.
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A vakációnyitó partin is sokan voltak a szentesi medencékben.
Fotó: Bíró Dániel

– Bár a Tisza magas vízállása kedvez nekünk, a hővös, csapadékos idıjárás miatt ezt
az elınyt egyelıre nem tudjuk kamatoztatni – mondta a szezon hátralévı részérıl
Deák Albert. Szerinte nemcsak a rendezett környezet és a színvonalas kiszolgálás
csábítja Szentesre a strandolókat, hanem a rendezvények is. Ilyen lesz július 17-én a
strand szépe verseny, amikor egy stéget fognak beemelni a 33 méteres medencébe,
és azon zajlik majd – remélhetıleg tömött lelátók elıtt – a csinos hölgyek viadala.
Egy pályázati értesítésre is nagyon várnak a ligetben: közel 110 millió forintot
nyerhetnek hivatalos mérkızések lebonyolítására is alkalmas strandfoci- és
strandröplabdapálya, illetve egy homokos plázs kialakítására, ami még inkább a
Kurca-partjára vonzaná a fürdıvendégeket.
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